
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/13-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 71/2012

Θέμα:«Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  για  το  έργο  «Ανόρυξη 
Υδρευτικής  Γεώτρησης  Στο  1409  Αγροτεμάχιο  Δ.Δ. 
Πλαγιαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δ. Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 Ι 
Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  1989/08-06-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Αναγνώστου Πασχάλης 
(Αντιπρόεδρος)προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Χριστοφόρου Γεώργιος 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα   

4 Αντωνιάδου Μαρία 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Καρκατζίνος Νικόλαος 

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών   &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ιδία:  Αποφασίζει  περί  αναθέσεως  
συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

  Με την υπ’ αριθ. 79/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  ανάθεση 
της εκτέλεσης του έργου  με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Στο 1409 Αγροτεμάχιο Δ.Δ.  
Πλαγιαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δ. Θέρμη» όπως και οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας & η διεξαγωγή 
της Δημοπρασίας να γίνει με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Ομοίως με την υπ’ 
αριθ. 128/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε  η εκτέλεση του έργου στον 
μειοδότη Μπαλάσκα Αντώνιο με ποσοστό έκπτωσης 48% επί του προϋπολογισμού της με αριθμό 
11/2011 μελέτης(67.886,18€  πλέον του Φ.Π.Α. 23% και 83.500,00€ με Φ.Π.Α. 23%).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία προέβη στη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να 
συμπεριλάβει  τις  αυξομειώσεις  στις  ποσότητες  ορισμένων  κονδυλίων  σε  σχέση  με  τις  ήδη 
εγκεκριμένες ποσότητες της αρχικής σύμβασης. 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη του 
Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα,  διότι  προέκυψε  η  ανάγκη  σε  διάφορες  αυξήσεις  στις  συμβατικές 
ποσότητες  που  οφείλονται  σε  σφάλματα,  παραλείψεις  και  δυσκολίες  της  προμέτρησης  των 
εργασιών κατά τη σύνταξη της μελέτης. Το φυσικό αντικείμενο δεν τροποποιείται. 

Για  την  κάλυψη  των  δαπανών  λόγω  των  αυξήσεων  στις  συμβατικές  ποσότητες 
χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες.

 Οι  περιορισμοί  που  τίθενται  στα  πλαίσια  του  νομοθετικού  πλαισίου  στο  χρόνο 
δημοπράτησης του έργου(αρθρ. 57 του Ν.3669/2008) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 
1ου Α.Π.Ε.
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Σύμφωνα  με  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό   Πίνακα  Εργασιών  και  την  Αιτιολογική  Έκθεση 
επέρχεται  μείωση  του  συμβατικού  αντικειμένου  κατά  2.126,63€,  έναντι  της  αρχικής  ήτοι 
43.420,00€-41.293,37= 2.126,63.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.  3669/2008,  προτείνει  την  έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού  (τακτοποιητικού)  Πίνακα 
Εργασιών  για το έργο ««Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Στο 1409 Αγροτεμάχιο Δ.Δ. Πλαγιαρίου  
Δ.Ε. Μίκρας Δ. Θέρμη» ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου 
κατά δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ‘έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (2.126,63€).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά από διαλογική συζήτηση ,αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών  για το έργο «Ανόρυξη 
Υδρευτικής Γεώτρησης Στο 1409 Αγροτεμάχιο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ.Ε. Μίκρας Δ. Θέρμη» με τον 
οποίο η σύμβαση αποπερατώνεται στο ποσό των σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (41.293,37€)και  παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου κατά δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι  έξι  ευρώ και  εξήντα τρία λεπτά 
(2.126,63€)

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7, απόφαση 71/13-06-2012.
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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